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Ata da 54ª Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Feira 

de Santana, referente à 2ª 

Etapa, do 3º Período, da 18ª 

Legislatura, realizada no dia 

05 de novembro de 2019.                           

 

Aos cinco dias do mês de novembro, do ano de dois mil e 

dezenove, às vinte horas, no Plenário da Câmara Municipal de 

Feira de Santana, situada à Rua Visconde do Rio Branco, 122, 

nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a quinquagésima quarta 

Sessão Solene, referente à segunda Etapa, do terceiro Período, da 

décima oitava Legislatura, em COMEMORAÇÃO AO DIA 

MUNICIPAL DAS IGREJAS BATISTAS, atendendo ao 

Requerimento nº 159/2019, de autoria do Vereador Cadmiel 

Mascarenhas Pereira. A Mesa de Honra desta Sessão Solene foi 

composta, além do Excelentíssimo Vereador Marcos Antonio dos 

Santos Lima, Segundo Vice-Presidente desta Casa; pelo Senhor 

Justiniano França, Vereador Licenciado desta Casa e Secretário 

Municipal de Serviços Públicos, nesta oportunidade 

representando o Excelentíssimo Prefeito Municipal de Feira de 

Santana, Doutor Colbert Martins da Silva Filho; Apóstolo Edson 

Melo, Presidente da Associação dos Ministros Evangélicos – 

AME; Senhor Antonio José Batista Dias, Presidente da Ordem 

dos Pastores Batistas de Feira de Santana e pelo Pastor Jamir 

Sbrana, da Primeira Igreja Batista, palestrante desta Sessão 

Solene. Também presentes a esta Solenidade, encontravam-se os 

vereadores Cadmiel Mascarenhas Pereira, Eremita Mota de 
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Araújo, Gilmar Amorim de Oliveira, Luiz Augusto de Jesus; 

Ronaldo Almeida Caribé e José Marques de Messias. Após o 

desta Casa, Vereador Marcos Antonio dos Santos Lima, declarar 

aberta a presente Sessão, foi registrada a presença dos demais 

convidados e autoridades presentes ou representadas, cujos nomes 

estão listados no roteiro do Cerimonial deste Legislativo e 

arquivados em seus Anais. Logo após, na forma regimental, foi 

executado o Hino Nacional Brasileiro, após o quê, o Segundo 

Vice-Presidente desta Casa convidou o vereador Cadmiel 

Mascarenhas Pereira para, na condição de autor do Requerimento 

que propôs esta solenidade, saudar os presentes em nome desta 

Casa, oportunidade na qual, após cumprimentar a Mesa e os 

presentes, o mesmo disse: “Boa noite irmãos em Cristo, senhoras, 

senhores, membros da mesa, homenageados e demais pessoas 

presentes na galeria desta Egrégia Casa da Cidadania. É com 

muita satisfação que nos encontramos nesta noite, nesta sessão 

solene com o objetivo de reconhecer e comemorar o Dia 

Municipal das Igrejas Batistas em Feira de Santana. Este dia a ser 

comemorado anualmente em 15 de outubro, foi instituído 

oficialmente no calendário do município por meio da Lei 3.950, 

de 13 de agosto de 2019, de autoria deste vereador que vos fala 

Cadmiel Mascarenhas Pereira. O objetivo de se ter um dia 

especial para comemorar, tem sua gênese no reconhecimento do 

importante trabalho de evangelização que as Igrejas Batistas de 

Feira de Santana têm desenvolvido ao longo de quase 80 décadas 

na Princesa do Sertão. O termo batista vem da origem grega 

baptistés, "batista," que também descrevia João o batista, e por 

isso, posteriomente, por volta de 1569 passaram a ser chamados 
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de Batistas. Eles acolhiam em suas comunidades pessoas 

convertidas pelo Espírito Santo de Deus e se caracterizavam pela 

fé nos ensinamentos de Jesus Cristo, na busca em seguir os 

evangelhos, sobretudo o Novo Testamento, e no fato de que 

promoviam o batismo pela fé consciente (não praticando o 

batismo infantil), sempre por imersão - a exemplo de João Batista 

e do próprio Cristo que foi batizado já na idade adulta: "E 

aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus; e 

estando ele a orar, o céu se abriu" Lc 3.21. Conta-nos a história 

que em 1882 foi fundada a Primeira Igreja Batista do Brasil em 

Salvador. A partir daí, os batistas expandiram-se para o 

Recôncavo baiano. Os batistas chegaram a Feira de Santana no 

início da década de 40, tendo iniciado o trabalho batista na cidade, 

o pastor Paulo Alves da Silva, titular da Igreja Batista de Nazaré 

das Farinhas. No mesmo ano (1941) organizou-se a Congregação 

Batista em Feira de Santana, na Rua Monsenhor Tertuliano 

Carneiro, nº 40, com o auxílio da Igreja Batista de Nazaré das 

Farinhas e o apoio do Pastor Pedro Gomes Bonfim, da Igreja 

Batista de Serrinha. O dirigente da congregação até a chegada do 

primeiro pastor era o irmão Antônio Lourenço Nery, pai da irmã 

Terezinha Nery. Em 1945 a Congregação contava com 20 

membros, atualmente conta com milhares de fiéis e irmão em 

Cristo com o objetivo de engrandecer o nome do nosso Senhor 

Jesus Cristo. Em 1946, exatamente no dia 02 de março, foi 

batizada a irmã Agripina do Espírito Santo. Um ano depois, em 

02 de março de 1947, a congregação tornou-se a Primeira Igreja 

Batista de Feira de Santana. Com esse nome, essa comunidade 

concordava com o Princípio de Fé das Igrejas Batistas do Brasil e 



  

      

 

Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania 
 

Rua Visconde do Rio Branco,122 

Fone: (75) 33218739 - Fax: (75) 32218718 

Feira de Santana-Bahia 
 

RDS 201954 

Pacto das Igrejas Batistas e filiou-se à Convenção Batista Baiana. 

Em março de 1948 a PIB já tinha 50 membros. O atual templo foi 

construído em 1955. Assim sendo, há cerca de 78 anos as Igrejas 

Batistas em Feira de Santana, tem realizado um trabalho 

edificante, E através dos tempos, os batistas se organizaram de 

forma a defender os seguintes princípios: 1. Jesus Cristo como 

Senhor e salvador da vida; 2. O Espírito Santo é a presença ativa 

de Deus no mundo e, particularmente, na experiência humana; 3. 

Respeito e aceitação das Escrituras sagradas como única regra de 

fé e conduta; 4. Absoluta liberdade de consciência na prática do o 

batismo adulto e voluntário, Responsabilidade individual diante 

de Deus; 5. Separação entre a igreja e o estado, reconhecendo a 

igreja como comunidade autônoma e democrática. Neste sentido, 

tem-se que as Igrejas Batistas têm por doutrina básica a salvação 

mediante a fé somente, tendo como regra de fé e prática a Bíblia 

Sagrada, e por princípio a separação entre Igreja e Estado. Assim 

sendo, em Feira de Santana têm exercido um trabalho magnífico 

de fortalecimento, amparo e propagação da fé cristã, apregoando: 

1) A Bíblia como única regra de fé e prática; ou seja, só 

acreditando no que está na Bíblia e procurando viver de acordo 

com seus princípios (Gal 1.8) 2) A Bíblia é a palavra de Deus em 

linguagem humana; é totalmente inspirada por ele (II Tim 3.16, II 

Ped. 1.20-21); 3) Deus é espírito perfeito (Jo 4.24); é amor justo 

(I Jo. 4.8) (Rom 6.23); é o criador de tudo o que há. É uma 

trindade (Mat 20.19) (II Cor 13.13)  4) É o Deus Filho, um com o 

Pai (Jo 1.1-3 )(Jo 10.30)(I Jo 5.20); é o salvador do mundo (Luc 

19.10, Mac 10.45) e 5) É o Deus Espírito, um com o Pai (At 5.1-

11); é o consolador (Jo 14.16-17) e o que convence as pessoas (Jo 
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16.7-8). Nesta esteira de entendimento, não cabia ação mais 

pertinente do que reconhecer a importância das Igrejas Batista na 

condução da fé cristã, por meio de inserção no calendário oficial 

do município de um Dia de congratulação e festividade. Assim 

sendo, fica instituído o Dia 15 de outubro como o Dia das Igrejas 

Batistas e m Feira de Santana. Finalizo agradecendo a cada irmão 

em Cristo, pela presença, agradecendo a cada Pastor, a cada 

discípulo e a cada cristão por sua nobre presença e pela 

disponibilidade de engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. 

Concluída a saudação, o Segundo Vice-Presidente deste 

Legislativo, vereador Marcos Antonio dos Santos Lima, concedeu 

a palavra ao Pastor Jamir Sbrana, palestrante desta Sessão Solene, 

o qual, após cumprimentar a todos, discorreu sobre a história da 

Igreja Batista e destacou os principais acontecimentos que 

embalaram a fundaçao da referida Igreja. Depois, frisou que as 

Igrejas Batistas de Feira de Santana têm se doado ao trabalho 

cristão e salientou que uma das principais marcas dos Batistas é o 

trabalho missionário. Após o pronunciamento, o Segundo Vice-

Presidente convidou o Vereador Licenciado desta Casa e 

Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Justiniano França, 

para proceder à entrega uma placa, ao Pastor Jamir Sbrana, em 

agradecimento deste Legislativo, pela palestra proferida. Em 

seguida, o Segundo Vice-Presidente franqueou a palavra ao 

Apóstolo Edson Melo, o qual, após saudar a todos os presentes, 

proferiu um brilhante discurso, acerca das Igrejas Batistas. Dando 

continuidade, o Segundo Vice-Presidente convidou os vereadores 

presentes para procederem à entrega de um certificado, alusivo ao 

Dia Municipal das Igrejas Batistas, a seus respectivos 
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homenageados Pastores, Bispos e Apóstolos, cujos nomes estão 

listados a seguir: Pastor Damião Leônidas, Apóstolo Edson Melo, 

Pastor Edson Gama, Pastor Geremias Bento, Bispo José Augusto 

Soares De Sá Barreto, Pastor Manoel Pedro De Souza, Pastor 

Antonio José Pimentel (Cadmiel Mascarenhas Pereira); Pastora 

Leda Angélica do Santos Marinho, Pastor Jorge de Jesus Santos 

(Eremita Mota de Araujo); Pastor Renilson de Souza Ramos 

(Gilmar Amorim de Oliveira); Pastor Clehondes Souza Silva 

(José Marques De Messias, representado pela Sra. Leandra Santos 

de Souza); Senhor Jivanildo Araújo Da Silva (Luiz Augusto De 

Jesus); Pastor Leolindo Ferreira Alves (Ronaldo Almeida Caribé). 

Em seguida, na forma regimental, foi ouvida a execução do Hino 

a Feira de Santana, após o quê, nada mais havendo, o Segundo 

Vice-Presidente desta Casa, Vereador Marcos Antonio dos Santos 

Lima, agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a 

presente Sessão Solene. Para constar, eu, Manoel Oliveira de 

Jesus, Redator de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que 

segue assinada.  


